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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. У процесі реформування національне законодавство з 

урахуванням європейських стандартів у сфері запобігання корупції постійно 

поповнюється низкою новітніх для вітчизняної адміністративно-правової 

доктрини понять, одним із яких є конфлікт інтересів. Будучи широко вживаною 

у практиці діяльності європейських органів публічної адміністрації, процедура 

застосування заходів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів є взагалі 

невживаною у практиці більшості публічних службовців України.  

Незважаючи на велику увагу законотворців до антикорупційного 

законодавства, яке протягом останніх п’яти років дуже бурхливо розвивалось, 

змінювалось, унаслідок чого створювалися нові органи державної влади, 

впроваджувалися нові адміністративні процедури, належна та цілеспрямована 

увага вчених-юристів цим важливим питанням не приділялася, внаслідок чого 

без належного наукового обґрунтування було створено цілу низку досить 

суперечливих правових норм, що спричинило внутрішню неузгодженість 

антикорупційного законодавства України. 

Практика розгляду судами загальної юрисдикції справ про притягнення до 

адміністративної відповідальності за порушення вимог щодо запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів свідчіть про постійну увагу правоохоронних 

органів до цього питання. Наприклад, у 2016 р. було прийнято 3134 постанови 

про притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 1727 «Порушення 

вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, у 2015 р. таких постанов було 

прийнято 1394, тобто кількість таких судових рішень за рік збільшилась у 2,2 

рази. Безумовно, одним із чинників такої поширеності вказаного 

адміністративного правопорушення є недосконале законодавство у сфері 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, практика застосування якого, 

безперечно, потребує детального вивчення представниками адміністративно-

правової науки. 

Вказані актуальні проблеми та статистичні показники зумовлюють 

необхідність поглибленого вивчення особливостей та проблем правового 

регулювання в чинному законодавстві України всіх структурних елементів 

механізму запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. На поточному 

етапі розвитку науки адміністративного права можна вести мову про поодинокі 

праці, присвячені означеному питанню, зокрема, таких науковців, як 

Т. Василевська, В. Галунько, О. Єщук, О. Онищук, О. Токар-Остапенко. 

Фундаментальною та основоположною базою дослідження вказаної 

проблематики є праці вітчизняних учених-юристів, які стосуються правового 

регулювання окремих аспектів діяльності, спрямованої на протидію корупції в 

Україні, таких як В. Александров, С. Алфьоров, В. Бевзенко, М. Бездольний, 

І. Дьомін, Д. Йосифович, Д. Заброда, В. Завгородній, Т. Коломоєць, 

В. Колпаков, А. Комзюк, О. Кузьменко, П. Лютіков, А. Манжула, М. Мельник, 

Р. Мельник, І. Нуруллаєв, С. Рогульський, С. Стеценко, В. Тильчик, 

О. Ткаченко, Р. Тучак, І. Яцків та ін. Водночас в Україні відсутні праці вчених-
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юристів, присвячені дослідженню правового регулювання запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів як способу протидії корупції. Вказані 

обставини та зазначені актуальні проблеми зумовили обрання теми 

дисертаційної роботи. 

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконано в рамках планів наукових досліджень Запорізького національного 

університету на 2015–2016 рр., комплексних наукових проектів «Основні 

напрямки удосконалення законодавства України в умовах євроінтеграційних 

процесів» (номер державної реєстрації 0115U00710) та «Дослідження проблем 

теорії адміністративного права в умовах глобалізаційних процесів» (номер 

державної реєстрації 0115U00711). Тема дисертації безпосередньо пов’язана з 

реалізацією Засад державної антикорупційної політики в Україні 

(Антикорупційної стратегії) на 2014–2017 рр., затверджених Законом України 

від 14 жовтня 2014 р. № 1699-VII, відповідає Основним науковим напрямам та 

найважливішим проблемам фундаментальних досліджень у галузі 

природничих, технічних і гуманітарних наук на 2014–2018 рр., затвердженим 

постановою Президії НАН України від 20 грудня 2013 р. № 179 (п. 3.4.2.5), 

Перспективним напрямам кандидатських і докторських дисертацій із 

юридичних спеціальностей, затвердженим рішенням Президії НАПрН України 

від 18 жовтня 2013 р. № 86/11. 

Мета і задачі дослідження. Мета роботи – на підставі аналізу наявних 

наукових та нормативних джерел визначити зміст поняття «запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів як спосіб протидії корупції», дослідити 

особливості правового регулювання в чинному законодавстві України всіх 

структурних елементів механізму запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів, окреслити проблеми, які існують у зазначених сферах, та 

сформулювати пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правового 

регулювання запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 

Досягненню поставленої мети слугує вирішення таких основних задач:  

– розкрити поняття та визначити ознаки запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів як способу протидії корупції, здійснити класифікаційний 

розподіл конфлікту інтересів;  

– визначити сучасний стан наукових досліджень запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів як способу протидії корупції у доктрині 

адміністративного права, охарактеризувати історію становлення їх 

нормативного закріплення у законодавстві України;  

– виділити та охарактеризувати принципи та функції запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів; 

– розкрити взаємовплив та взаємозалежність складових елементів системи 

суб’єктів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів; 

– визначити та охарактеризувати заходи запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів; 

– розкрити особливості адміністративної відповідальності за порушення 

вимог законодавства України щодо запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів; 
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– узагальнити зарубіжний досвід правового регулювання запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів та виділити основні напрями його 

запозичення для вітчизняного законодавства; 

– окреслити основні напрями та пропозиції щодо вдосконалення 

законодавства України та положень адміністративно-правової науки у сфері 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.  

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають під час 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів як способу протидії корупції.  

Предметом дослідження є запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 

як спосіб протидії корупції.  

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження стала 

сукупність методів і прийомів наукового пізнання, як загальнонаукових 

(діалектичний, формально-юридичний, історичний, логіко-семантичний, 

системний аналіз тощо), так і спеціальних (документального аналізу, 

порівняльно-правовий тощо). Діалектичний метод використано в процесі 

розгляду розвитку наукової думки щодо запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів як способу протидії корупції (розділ 1). Формально-

юридичний метод застосовано під час аналізу норм законодавства, які 

закріплюють структурні елементи механізму запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів (розділ 2). За допомогою історичного методу здійснено 

характеристику історичного розвитку наукової думки стосовно запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів як способу протидії корупції (підрозділ 1.2). 

Логіко-семантичний метод використано для дослідження дефініцій 

адміністративного права, які в сукупності допомагають розкрити сутність 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (підрозділ 1.1, розділ 2). 

Метод системного аналізу дав змогу виявити зв’язки між структурними 

елементами системи суб’єктів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 

(підрозділ 2.2). Порівняльно-правовий метод застосовано в процесі 

дослідження зарубіжного досвіду запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів (підрозділ 3.1), метод моделювання – для розроблення пропозицій з 

удосконалення антикорупційного законодавства (підрозділ 3.2). 

Нормативну основу роботи становить чинне законодавство України з 

питань правового регулювання запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів як способу протидії корупції. Для розроблення пропозицій з 

удосконалення антикорупційного законодавства використано міжнародні 

нормативно-правові акти та законодавство зарубіжних країн. 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані, акумульовані 

Національним агентством України з питань державної служби, 

антикорупційними міжнародними та українськими громадськими 

організаціями, практика розгляду судами загальної юрисдикції справ про 

притягнення до адміністративної відповідальності за порушення вимог щодо 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, практика врегулювання 

конфлікту інтересів органами публічної адміністрації, політико-правова 

публіцистика, довідкові видання та електронні ресурси.  
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Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

одним із перших у вітчизняній правовій науці цілісним комплексним 

дослідженням запобігання та врегулювання конфлікту інтересів як способу 

протидії корупції. У результаті проведеного дослідження сформульовано низку 

наукових положень і висновків, які виносяться на захист, зокрема: 

уперше: 
– здійснено класифікаційний розподіл конфлікту інтересів за авторськими 

критеріями: 1) за суб’єктами запобігання та врегулювання конфлікту інтересів; 

2) за суб’єктами, у яких виник конфлікт інтересів; 3) за правовим статусом 

юридичних осіб, у яких може виникнути конфлікт інтересів; 4) за підставами 

виникнення конфлікту інтересів; 5) за заходами врегулювання конфлікту 

інтересів; 6) за заходами запобігання конфлікту інтересів; 
– у результаті аналізу історичного розвитку наукової думки стосовно 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів як способу протидії корупції та 

їхнього нормативного закріплення у вітчизняному законодавстві обґрунтовано 

авторський варіант періодизації шляхом виділення чотирьох окремих етапів, 

надано обґрунтування виділення кожного з етапів та здійснено їх детальну 

характеристику з виокремленням особливостей усіх періодів; 
– окреслено напрями розвитку законодавства України у сфері запобігання 

та врегулювання конфлікту інтересів як способу протидії корупції, що 

дозволили аргументувати необхідність внесення змін до низки чинних законів 

України та Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

розроблення і прийняття нового нормативно-правового акта; 
удосконалено: 
– розуміння принципів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 

як способу протидії корупції, у зв’язку з чим запропоновано розробити 

проект Постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів як способу протидії корупції в Україні», в 

якій би не тільки закріплювались пріоритетні напрями діяльності держави у 

сфері запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а й визначалися 

основні принципи цієї діяльності; 

– положення про систему суб’єктів запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів як способу протидії корупції з виокремленням 

пропозицій щодо вдосконалення правового статусу цих суб’єктів у 

відповідній сфері суспільних відносин; 
дістали подальшого розвитку: 
– наукові положення стосовно визначення заходів запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів, що дало змогу розкрити їхній зміст та 

охарактеризувати процедури їх застосування, визначити напрями 

вдосконалення правового регулювання цих процедур;  

– підходи щодо адміністративної відповідальності за порушення вимог 

щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, що дозволило 

охарактеризувати склади відповідних адміністративних правопорушень, 

дослідити судову практику в цій сфері, визначити та запропонувати необхідні 

зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення;  
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– наукові положення щодо вивчення досвіду розвинених держав у сфері 

правового регулювання запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, що 

дало змогу визначити пріоритетні напрями його запозичення в Україні з метою 

вдосконалення антикорупційного законодавства.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

сформульовані в роботі положення, висновки та рекомендації сприяють 

подальшому розвитку теорії адміністративного права та підвищенню 

ефективності діяльності органів, які вповноважені здійснювати заходи 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Основні положення та 

результати дослідження можуть бути використані у: 

– науково-дослідній діяльності – у процесі розроблення теоретичних і 

прикладних проблем адміністративного права, а також спеціальних положень 

інститутів адміністративної відповідальності, публічної служби (акт 

впровадження Одеського національного університету імені І. І. Мечникова 

від 27.02.2017); 

– нормотворчій діяльності – у процесі вдосконалення антикорупційного 

законодавства, зокрема підготовки нормативно-правових актів, спрямованих на 

реалізацію положень Закону України «Про запобігання корупції»; 

–  правозастосовній діяльності – для покращення діяльності органів 

державної влади й місцевого самоврядування та інших юридичних осіб 

публічного права, які вповноважені здійснювати заходи запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів;  

– навчальному процесі – під час підготовки підручників та навчальних 

посібників із дисциплін «Адміністративне право», «Правове регулювання 

публічної служби» (акт впровадження Кіровоградського державного 

педагогічного університету ім. Володимира Винниченка від 07.04.2017).  

Апробація результатів дослідження. Основні положення та висновки 

дисертаційної роботи були оприлюднені на 5 міжнародних науково-практичних 

конференціях, а саме: «Держава і право: проблеми становлення і стратегія 

розвитку» (м. Ужгород, 2015 р.); «Európska tradícia v medzinárodnom práve: 

uplatňovanie ľudských práv» (м. Братислава, 2016 р.); «Інтеграція юридичної 

науки і практики як основа сталого розвитку вітчизняного законодавства» 

(м. Дніпро, 2016 р.); «Сучасні погляди на актуальні питання правових наук» 

(м. Запоріжжя, 2016 р.); «Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: 

вітчизняний та зарубіжний досвід» (м. Харків, 2016 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено у 6 

наукових статтях, із них 5 опубліковані у виданнях, що визнані як фахові з 

юридичних наук, 1 стаття – у зарубіжному науковому виданні, а також у 5 тезах 

доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, які містять вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел і 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 195 сторінок, у т. ч. основного 

тексту – 174 сторінки. Список використаних джерел налічує 150 найменувань. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, визначаються її 

зв’язок із науковими програмами, планами, темами, мета і задачі, об’єкт і 

предмет, методи дослідження, розкривається наукова новизна та практичне 

значення одержаних результатів, наводяться відомості про апробацію 

результатів і публікації. 

Розділ 1 «Загальнотеоретичні положення про запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів як спосіб протидії корупції» складається 

з двох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Поняття та ознаки запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів як способу протидії корупції, класифікаційний розподіл 

конфлікту інтересів» надано наукове авторське визначення поняття 

«запобігання та врегулювання конфлікту інтересів як спосіб протидії корупції». 

Здійснено аналіз ознак конфлікту інтересів, які пропонуються у філософській, 

політичній, соціологічній та психологічній науковій та навчальній літературі, у 

тлумачних словниках та довідкових виданнях, а також у юридичній 

публіцистиці, що дозволило виокремити авторський перелік ознак конфлікту 

інтересів як засобу протидії корупції у разі наукового розгляду діяльності, 

пов’язаної із запобіганням йому та його врегулюванням. Встановлено, що 

здійснений автором кваліфікаційний розподіл конфлікту інтересів на види як за 

загальноприйнятими критеріями, які закріплені законом України, так і за 

авторським варіантом критеріїв демонструє багатоманітність конфлікту 

інтересів як явища, яке може бути чинником корупційного правопорушення або 

протиправного діяння, пов’язаного із корупцією. Доведено, що ця 

багатоманітність є причиною різноманіття практики діяльності органів 

публічної адміністрації та інших юридичних осіб публічного права, яка досить 

часто не має належного врегулювання на рівні законодавства, а також 

причиною неоднозначності та різноманіття судової практики розгляду справ 

про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення вимог 

щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, що, безумовно, 

свідчить про необхідність узагальнення вказаної практики та вдосконалення 

законодавчої бази у відповідній сфері суспільних відносин у напрямі її 

розширення та деталізації.  

У підрозділі 1.2 «Історія дослідження запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів як способу протидії корупції у вітчизняній юридичній 
науці та їх нормативного закріплення у законодавстві України» зазначається, 

що аналіз різноманітних джерел свідчить про відсутність у вітчизняній 

доктрині адміністративного права комплексних досліджень, присвячених 

запобіганню та врегулюванню конфлікту інтересів як способу протидії 

корупції, поряд із дослідженнями адміністративно-правових засад діяльності 

окремих органів публічної адміністрації щодо протидії корупції, 

адміністративно-правового регулювання взаємодії окремих органів державної 

влади та антикорупційних організацій, адміністративної відповідальності 

публічних службовців за корупційні діяння, адміністративно-правових аспектів 



7 

  

взаємодії суб’єктів запобігання корупції, адміністративно-правового механізму 

протидії корупції в органах внутрішніх справ тощо. 

Історичний розвиток наукової думки стосовно запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів як способу протидії корупції та законодавства України у 

відповідній сфері суспільних відносин запропоновано поділити на чотири етапи. 

Завдяки аналізу кожного етапу окремо та цього процесу загалом зроблено 

висновок, що простежується тенденція звуження об’єкта як наукового дослідження, 

так і нормативно-правового регулювання, а саме: від загальних положень про 

конфлікт інтересів до дослідження та нормативно-правового регулювання цілої 

низки заходів як запобігання, так і врегулювання конфлікту інтересів, 

адміністративної відповідальності за порушення вимог щодо запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів.  

Аргументовано, що протягом історії розвитку антикорупційного 

законодавства України та досліджень представників української 

адміністративно-правової науки у сфері запобігання та протидії корупції 

належна увага нормотворців та вчених-адміністративістів запобіганню та 

врегулюванню конфлікту інтересів не приділялась, внаслідок чого 

спостерігаються значні прогалини нормативно-правового регулювання у 

відповідній сфері суспільних відносин. На підставі цього доведено необхідність 

прийняття окремого підзаконного нормативно-правового акта, який повинен 

забезпечити детальне нормативно-правове регулювання процедури запобігання 

та врегулювання конфлікту інтересів в усіх органах публічної адміністрації, а 

також в усіх інших різноманітних юридичних особах публічного права. 

Розділ 2 «Механізм запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 

як способу протидії корупції» складається з чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Принципи та функції запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів» запропоновано під принципами запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів як способу протидії корупції розуміти 

вихідні та основоположні засади, які є досягненнями юридичної науки та 

практики, виконують функцію орієнтиру у здійсненні діяльності органами 

публічної адміністрації та іншими юридичними особами публічного права, 

спрямованої на запобігання та врегулювання конфлікту інтересів з метою 

недопущення вчинення правопорушень, пов’язаних із корупцією. За 

підсумками аналізу наукової літератури з теорії права та адміністративного 

права, адміністративного законодавства України та судової практики щодо 

розгляду справ про корупційні правопорушення автором запропоновано 

власний перелік принципів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів як 

способу протидії корупції, детально розкрито сутність кожного із 

запропонованих принципів. Функції запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів як способу протидії корупції визначено як основні напрями 

зовнішнього прояву діяльності органів публічної адміністрації та інших 

юридичних осіб публічного права, спрямованої на недопущення виникнення та 

на врегулювання конфлікту інтересів з метою запобігання корупційним діянням 

в Україні. Виділено власний перелік функцій запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів як способу протидії корупції з розподілом цих функцій на 
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загальні та спеціальні, що забезпечило більш точне визначення їхньої сутності 

та специфіки. 

У підрозділі 2.2 «Система суб’єктів запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів» детально проаналізовані суб’єкти запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів як способу протидії корупції, доведено, що 

вони формують відокремлену систему з огляду на наявність виділених автором 

стійких внутрішніх зв’язків між ними під час їхньої взаємодії, спрямованої на 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також зовнішніх зв’язків з 

іншими суб’єктами суспільних правовідносин.  

Здійснено розподіл суб’єктів запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів як способу протидії корупції на такі групи: 1) загальні: Верховна Рада 

України, Кабінет Міністрів України, Президент України; 2) галузеві: 

Міністерство внутрішніх справ України, Служба безпеки України, прокуратура 

України, Національне агентство України з питань державної служби, 

Міністерство юстиції України; 3) судові: Вищий антикорупційний суд України, 

суди загальної юрисдикції, адміністративні суди; 4) спеціальні: Національне 

агентство з питань запобігання корупції; Національне антикорупційне бюро 

України; Спеціалізована антикорупційна прокуратура; 5) безпосередні: 

а) органи державної влади та місцевого самоврядування; б) інші юридичні 

особи публічного права; в) громадські ради, що утворені при державних 

органах та беруть участь у підготовці рішень із кадрових питань, підготовці, 

моніторингу, оцінці виконання антикорупційних програм; 6) індивідуальні: 

а) посадові особи органів державної влади та місцевого самоврядування; 

б) посадові особи інших юридичних осіб публічного права; в) особи, які не є 

державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але 

надають публічні послуги; г) члени громадських рад, що утворені при 

державних органах та беруть участь у підготовці рішень із кадрових питань, 

підготовці, моніторингу, оцінці виконання антикорупційних програм. 

Детально проаналізовано роль, завдання та ефективність діяльності усіх 

виділених груп суб’єктів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, 

виявлені недоліки їхнього правого статусу у цій сфері суспільних відносин, які 

(недоліки) пов’язані з наявністю численної кількості прогалин у законодавстві, 

що врегульовує діяльність зазначених суб’єктів, або взагалі з відсутністю 

необхідних нормативно-правових актів.  

У підрозділі 2.3 «Заходи запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» 

обґрунтовано положення про те, що заходами врегулювання конфлікту 

інтересів у діяльності безпосередніх суб’єктів його врегулювання слід вважати 

заходи впливу цих суб’єктів на конфліктну ситуацію, передбачені ст. 29 Закону 

України «Про запобігання корупції»: 1) усунення особи від виконання 

завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах 

реального чи потенційного конфлікту інтересів; 2) застосування зовнішнього 

контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних 

дій чи прийняттям рішень; 3) обмеження доступу особи до певної інформації; 

4) перегляд обсягу службових повноважень особи; 5) переведення особи на 

іншу посаду; 6) звільнення особи. Здійснено класифікацію зазначених заходів 
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за різними критеріями, детально вивчені процедури застосування кожного 

заходу, вивчено практику застосування різних заходів органами державної 

влади та місцевого самоврядування, що дало змогу визначити рівень 

ефективності кожного із заходів. 

Встановлено недолік Розділу V «Запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів» Закону України «Про запобігання корупції», який, незважаючи на 

назву, не містить норм, окрім ст. 36 «Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку 

з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав», спрямованих на 

регулювання порядку запобігання конфлікту інтересів. У зв’язку із цим автором 

визначено власний перелік заходів запобігання конфлікту інтересів, який 

запропоновано включити у проект Постанови Кабінету Міністрів України «Про 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів як способу протидії корупції 

в Україні». 

У підрозділі 2.4 «Адміністративна відповідальність за порушення вимог 

щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» детально 

проаналізовано два склади адміністративних правопорушень, передбачених 

ст. 1727 «Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів» Кодексу України про адміністративні правопорушення: 

1) неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про 

наявність у неї реального конфлікту інтересів; 2) вчинення дій чи прийняття 

рішень в умовах реального конфлікту інтересів. Визначено специфіку 

структурних елементів цих двох складів: суб’єкта (спеціальний суб’єкт), 

суб’єктивної сторони (вина лише у формі умислу, відсутність обов’язковості 

корисливого мотиву), об’єкта та об’єктивної сторони (формальна конструкція 

відповідних норм Кодексу України про адміністративні правопорушення).  

Встановлено, що справи про порушення вимог щодо запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів розглядаються і вирішуються в рамках 

загальної процедури, передбаченої Кодексом України про адміністративні 

правопорушення. Особливістю провадження в справах про порушення вимог 

щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів визначено процедуру 

виявлення самого правопорушення та предмет доказування (суперечність між 

приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими 

повноваженнями).  

За результатами аналізу практики розгляду судами загальної юрисдикції 

справ про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення 

вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів встановлено 

відсутність збалансованого підходу правоохоронних органів щодо притягнення 

до відповідальності представників усіх видів юридичних осіб публічного права 

та громадських рад при органах державної влади. 
Розділ 3 «Напрями розвитку запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів як способу протидії корупції» складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Зарубіжний досвід правового регулювання запобігання та 
врегулювання конфлікту інтересів» підкреслено, що запозичення 

нормотворчого досвіду зарубіжних країн у сфері запобігання та врегулювання 
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конфлікту інтересів має стати одним із пріоритетних напрямів на шляху 

вдосконалення цього правового інституту в Україні.  

Автором акцентовано увагу на досвіді країн, де правовий інститут 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів успішно функціонує протягом 

останніх п’ятдесяти років (для порівняння: в Україні – п’ять років), таких як 

Сполучені Штати Америки, Французька Республіка, Федеративна Республіка 

Німеччина, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, 

Італійська Республіка, Королівство Нідерландів, Королівство Іспанія. 

Встановлено, що характерною особливістю законодавства цих держав є 

деталізація процедур застосування різноманітних заходів запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів, притягнення до юридичної відповідальності 

за порушення вимог законодавства у цій сфері. 

Аргументовано, що, запозичуючи зарубіжний досвід у сфері правового 

регулювання запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, потрібно 

враховувати позитивні напрацювання у цій сфері всіх розглянутих держав. 

У підрозділі 3.2 «Перспективи розвитку нормативно-правового регулювання 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» окреслено проблеми та 

пріоритети розвитку законодавства України у сфері запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів як способу протидії корупції. 

Завдяки аналізу різноманітних наукових джерел та проблем реалізації на 

практиці положень сучасного законодавства у сфері запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів виділено три напрями стосовно його 

подальшого розвитку в Україні: 1) деталізація правового регулювання процедур 

застосування заходів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів усіма 

безпосередніми суб’єктами: органами державної влади та місцевого 

самоврядування, іншими юридичними особами публічного права, 

громадськими радами, що утворені при державних органах та беруть участь у 

підготовці рішень із кадрових питань, підготовці, моніторингу, оцінці 

виконання антикорупційних програм; 2) визначення нових заходів запобігання 

конфлікту інтересів та подальше розроблення нормативно-правових актів, які б 

урегульовували процедури здійснення цих заходів; 3) вдосконалення правового 

регулювання притягнення до адміністративної відповідальності за порушення 
вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукового 

завдання, що полягає у визначенні змісту поняття «запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів як спосіб протидії корупції», дослідженні 

особливостей правового регулювання в чинному законодавстві України всіх 

структурних елементів механізму запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів, окресленні проблем, які існують у зазначених сферах, та 

формулюванні пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правового 

регулювання запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Здобувачем 

сформульовано низку висновків, пропозицій і рекомендацій, а саме: 
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1. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів як спосіб протидії 

корупції запропоновано розглядати у двох значеннях: 1) як діяльність органів 

публічної адміністрації та інших юридичних осіб публічного права, спрямовану 

на виявлення можливих причин виникнення конфлікту інтересів, вчасне 

усунення цих причин та вирішення конфліктної ситуації у разі виникнення 

конфлікту інтересів відповідно до вимог законодавства України; 2) як окремий 

правовий інститут підгалузі службового права адміністративного права 

України, який являє собою сукупність правових норм, спрямованих на 

врегулювання діяльності органів публічної адміністрації та інших юридичних 

осіб публічного права, пов’язаної із запобіганням та врегулюванням конфлікту 

інтересів як способу протидії корупції.  

2. Історію дослідження запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у 

вітчизняній юридичній науці та його нормативного закріплення у законодавстві 

України запропоновано розділити на чотири етапи: перший етап – 1991–

1994 рр., другий етап – 1995–2008 рр., третій етап – 2009–2013 рр., четвертий 

етап – 2014 р. – до теперішнього часу. Встановлено, що для першого етапу 

характерна відсутність наукових досліджень, безпосередньо присвячених 

корупції, так само як і відсутність законодавчого регулювання цього питання. 

Другий етап охарактеризовано як період відсутності нормативно-правового 

закріплення запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, під час якого, 

однак, було прийнято перший законодавчий акт, спрямований на запобігання 

корупції в Україні, та з’явилися наукові роботи узагальненого характеру, 

присвячені адміністративно-правовим аспектам боротьби з корупцією в 

Україні. Третій етап запропоновано вважати періодом стрімкого розвитку та 

реформування антикорупційного законодавства України, появи законодавчого 

закріплення загальних положень про конфлікт інтересів, адміністративної 

відповідальності за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, подальшого поступового розвитку наукових досліджень 

правового регулювання окремих аспектів діяльності, спрямованої на протидію 

корупції, за відсутності уваги до нового правового інституту – запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів. Четвертий етап визначено як період 

деталізації правового регулювання діяльності, пов’язаної із запобіганням та 

врегулюванням конфлікту інтересів, на рівні закону України та збереження 

тенденцій попереднього періоду в наукових дослідженнях учених-

адміністративістів.  

3. Здійснено класифікацію функцій запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів як способу протидії корупції на: 1) загальні, які притаманні будь-якій 

діяльності органів публічної адміністрації; 2) спеціальні, які характерні для 

діяльності органів публічної адміністрації та інших юридичних осіб публічного 

права у сфері запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. До загальних 

функцій віднесено: 1) прогнозування; 2) планування; 3) координацію; 

4) контроль; 5) інформаційне забезпечення; до спеціальних – 1) попередження 

та профілактику корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних із 

корупцією; 2) забезпечення ефективного функціонування органів публічної 

адміністрації та інших юридичних осіб публічного права; 3) захист прав 
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людини від негативних наслідків корупції; 4) захист інтересів держави та 

територіальної громади від негативних наслідків корупції. Детально 

проаналізовано сучасний стан виконання органами публічної адміністрації та 

іншими юридичними особами публічного права кожної з виділених функцій, 

внаслідок чого аргументовано думку про наявність в Україні дуже низького 

рівня ефективності діяльності у сфері запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів як способу протидії корупції.  

До переліку принципів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів як 

способу протидії корупції віднесено: 1) верховенство права; 2) законність; 

3) демократизм; 4) ефективність; 5) доброчесність; 6) прозорість; 7) соціальну 

спрямованість; 8) патріотизм; 9) плановість; 10) комплексність; 

11) стабільність; 12) контрольованість. 

4. Систему суб’єктів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів як 

способу протидії корупції визначено як сукупність взаємопов’язаних, різних за 

обсягом компетенції у сфері антикорупційної діяльності суб’єктів публічного 

права, які взаємодіють між собою та з іншим суб’єктами права, утворюючи 

відповідно внутрішні та зовнішні зв’язки, з метою запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів. Уперше виділено дві нові групи суб’єктів цієї діяльності: 

1) безпосередні суб’єкти, до яких віднесено всіх юридичних осіб публічного 

права та громадські ради при органах державної влади, які здійснюють заходи, 

спрямовані на: а) недопущення конфлікту інтересів під час їх функціонування; 

б) вирішення ситуацій, пов’язаних із конфліктом інтересів, який виник; 

2) індивідуальні суб’єкти – фізичні особи, наділені організаційно-розпорядчими 

та адміністративно-господарськими повноваженнями, які зобов’язані не 

допустити виникнення конфлікту інтересів та належним чином його 

врегулювати у разі його виникнення безпосередньо у них. 

5. Встановлено, що застосувати заходи запобігання конфлікту інтересів 

можуть суб’єкти запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, які 

належать до всіх шести виділених груп суб’єктів, на відміну від заходів 

врегулювання конфлікту інтересів, які здійснюють лише безпосередні та 

індивідуальні суб’єкти. Обґрунтовано, що вибір заходів врегулювання 

конфлікту інтересів повинен обов’язково здійснюватися з метою забезпечення 

оптимальної моделі збалансування інтересів: 1) фізичної особи, у якої виник 

конфлікт інтересів; 2) безпосереднього суб’єкта врегулювання конфлікту 

інтересів; 3) інших суб’єктів права, які вступають у правовідносини з 

безпосереднім суб’єктом врегулювання конфлікту інтересів; 4) держави або 

територіальної громади.  

6. З метою підвищення ефективності адміністративної відповідальності за 

порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у разі 

її розгляду як засобу запобігання конфлікту інтересів запропоновано зміни до 

ч. 1 ст. 1727 «Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів» Кодексу України про адміністративні правопорушення у вигляді 

доповнення санкції цієї частини ще одним видом адміністративного стягнення 

– попередженням. З метою забезпечення можливості притягнення до 

адміністративної відповідальності не лише індивідуальних суб’єктів 
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запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, але й уповноважених осіб 

безпосередніх суб’єктів, відповідальних за врегулювання конфлікту інтересів, 

запропоновано диспозицію ч. 1 ст. 1729 «Невжиття заходів щодо протидії 

корупції» Кодексу України про адміністративні правопорушення викласти в 

такій редакції: «Невжиття передбачених законом заходів посадовою чи 

службовою особою органу державної влади, посадовою особою місцевого 

самоврядування, юридичної особи, їх структурних підрозділів у разі виявлення 

адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, або реального 

конфлікту», а в санкції цієї частини також передбачити ще один вид 

адміністративного стягнення – попередження. 

7. Доведено, що з метою вдосконалення правового регулювання заходів 

запобігання конфлікту інтересів в Україні доцільно використовувати досвід 

законодавства Королівства Нідерландів та Королівства Іспанія. Щодо питань, 

пов’язаних із підвищенням рівня ефективності діяльності спеціальних та 

безпосередніх суб’єктів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, 

удосконаленням їхнього правового статусу, аргументовано, що доцільним є 

запозичення законодавчих напрацювань у цій сфері Сполучених Штатів 

Америки, Французької Республіки, Федеративної Республіки Німеччина. 

Обґрунтовано, що, розробляючи новий Кодекс України про адміністративні 

правопорушення, доцільно запозичити позитивний досвід адміністративно-

деліктного законодавства Сполученого Королівства Великої Британії та 

Північної Ірландії та Італійської Республіки. 

8. Аргументовано необхідність внесення змін до Закону України «Про 

запобігання корупції», спрямованих на: 1) вдосконалення нормативного 

визначення термінів: «конфлікт інтересів», «приватний інтерес», «потенційний 

конфлікт інтересів», «реальний конфлікт інтересів»; 2) законодавче закріплення 

заходів запобігання конфлікту інтересів; 3) вдосконалення правового статусу 

безпосередніх та індивідуальних суб’єктів запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів; 4) деталізацію та розширення кола індивідуальних 

суб’єктів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів; а також доцільність 

внесення змін до Законів України «Про державну службу», «Про Національне 

антикорупційне бюро України», «Про статус депутатів місцевих рад».  

Для подальшої деталізації правового регулювання процедур застосування 

заходів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів як способу протидії 

корупції обґрунтовано необхідність прийняття Постанови Кабінету Міністрів 

України «Про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів як способу 

протидії корупції в Україні». 
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АНОТАЦІЇ 

 

Рівчаченко С. В. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів як 

спосіб протидії корупції. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2017. 

У роботі досліджено загальнотеоретичні положення про запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів як способу протидії корупції. Визначено 

поняття та ознаки запобігання та врегулювання конфлікту інтересів як способу 

протидії корупції, здійснено класифікаційний розподіл конфлікту інтересів. 

Вивчено історію дослідження запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 

як способу протидії корупції у вітчизняній юридичній науці та їх нормативного 

закріплення у законодавстві України. 

Детально проаналізовано всі структурні елементи механізму запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів як способу протидії корупції: принципи та 

функції запобігання та врегулювання конфлікту інтересів; систему суб’єктів 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів; заходи запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів; адміністративну відповідальність за 

порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 

Розглянуто досвід розвинених держав у сфері правового регулювання 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, визначено пріоритети його 

запозичення в Україні. Окреслені перспективи розвитку нормативно-правового 

регулювання запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, запропоновано 

зміни до чинних законів України та прийняття окремого підзаконного 

нормативно-правового акта з питань запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів. 

Ключові слова: адміністративна відповідальність, врегулювання, 

запобігання, заходи, конфлікт інтересів, суб’єкти. 
 

Ривчаченко С. В. Предотвращение и урегулирование конфликта 

интересов как способ противодействия коррупции. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право; информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2017. 

В работе исследованы общетеоретические положения о предотвращении и 

урегулировании конфликта интересов как способа противодействия коррупции. 

Определены понятие и признаки предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов как способа противодействия коррупции. Предотвращение и 

урегулирование конфликта интересов как способ противодействия коррупции 

предложено рассматривать в двух значениях: 1) как деятельность органов 
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публичной администрации и других юридических лиц публичного права, 

направленную на выявление возможных причин возникновения конфликта 

интересов, своевременное устранение этих причин и разрешение конфликтной 

ситуации в случае возникновения конфликта интересов в соответствии с 

требованиями законодательства Украины; 2) как отдельный правовой институт 

подотрасли служебного права административного права Украины, который 

представляет собой совокупность правовых норм, направленных на 

урегулирование деятельности органов публичной администрации и других 

юридических лиц публичного права, связанной с предотвращением и 

урегулированием конфликта интересов.  

Осуществлено классификационное распределение конфликта интересов. 

Изучена история исследования предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов как способа противодействия коррупции в отечественной 

юридической науке и их нормативного закрепления в законодательстве 

Украины. Историю исследования предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов в отечественной юридической науке и его нормативного закрепления 

в законодательстве Украины предложено разделить на четыре этапа: первый 

этап – 1991–1994 гг., второй этап – 1995–2008 гг., третий этап – 2009–2013 гг., 

четвертый этап – 2014 г. – до настоящего времени. 

Детально проанализированы все структурные элементы механизма 

предотвращения и урегулирования конфликта интересов как способа 

противодействия коррупции: принципы и функции предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов; система субъектов предупреждения и 

урегулирования конфликта интересов; способы предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов; административная ответственность за 

нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов. 

Осуществлена классификация функций предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов как способа противодействия коррупции на: 1) общие, 

присущие любой деятельности органов публичной администрации; 

2) специальные, которые характерны для деятельности органов публичной 

администрации и других юридических лиц публичного права в сфере 

предотвращения и урегулирования конфликта интересов. К общим функциям 

отнесены: 1) прогнозирование; 2) планирование; 3) координация; 4) контроль; 

5) информационное обеспечение; к специальным – 1) предупреждение и 

профилактика коррупционных правонарушений и правонарушений, связанных 

с коррупцией; 2) обеспечение эффективного функционирования органов 

публичной администрации и других юридических лиц публичного права; 

3) защита прав человека от негативных последствий коррупции; 4) защита 

интересов государства и территориальной общины от негативных последствий 

коррупции. Подробно проанализировано современное состояние выполнения 

органами публичной администрации и другими юридическими лицами 

публичного права каждой из выделенных функций, вследствие чего 

аргументировано мнение о наличии в Украине очень низкого уровня 

эффективности деятельности в сфере предотвращения и урегулирования 
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конфликта интересов как способа противодействия коррупции. К принципам 

предотвращения и урегулирования конфликта интересов как способа 

противодействия коррупции предложено относить: 1) верховенство права; 

2) законность; 3) демократизм; 4) эффективность; 5) добропорядочность; 

6) прозрачность; 7) социальную направленность; 8) патриотизм; 9) плановость; 

10) комплексность; 11) стабильность; 12) контролируемость. 

Рассмотрен опыт развитых стран в области правового регулирования 

предотвращения и урегулирования конфликта интересов, определены 

приоритеты его заимствования в Украине. Обозначены перспективы развития 

нормативно-правового регулирования предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов, предложены изменения в действующие законы Украины 

и принятие отдельного подзаконного нормативно-правового акта по вопросам 

предотвращения и урегулирования конфликта интересов. 

Ключевые слова: административная ответственность, урегулирование, 

предотвращение, способы, конфликт интересов, субъекты. 
 

Rivchachenko S. V. Preventing and settlement of conflicts of interest as a 

way of combating corruption. – Manuscript. 

Thesis for obtaining a candidate’s degree in legal sciences with a specialization in 

12.00.07 – administrative law and process; financial law; informational law. – 

Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2017. 

The dissertation studies general theoretical provisions about prevention and 

regulation of competitive interests as means of the fight against corruption. A concept 

and features of prevention and regulation of competitive interests as means of the 

fight against corruption are determined; a classification of competitive interests is 

done. A history of research on prevention and regulation of competitive interests as 

means of the fight against corruption in the national legal science and their normative 

consolidation in the legislation of Ukraine are studied. 

All structural elements of a mechanism of prevention and regulation of 

competitive interests as means of fight against corruption are analysed in detail: 

principles and functions of prevention and regulation of competitive interests; system 

of subjects of prevention and regulation of competitive interests; measures of 

prevention and regulation of competitive interests; administrative responsibility for 

violation of requirements on prevention and regulation of competitive interests. 

The experience of developed countries in the field of legal regulation of 

prevention and regulation of competitive interests is considered, priorities of its 

borrowing in Ukraine are determined. Prospects of development of a legal and 

regulatory framework of prevention and regulation of competitive interests are 

outlined, amendments to current laws of Ukraine and adoption of a separate 

subordinate legislation on issues of prevention and regulation of competitive interests 

are proposed. 

Key words: administrative responsibility, preventing, settlement, measures, 
conflict of interest, subjects. 
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